
Doelstelling: 
“De positie en betrokkenheid van vrouwen verbeteren om een  

gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken.”  

“Politiek is te belangrijk om 
aan mannen over te laten”  

-Els Borst  

Politiek, zou dat iets voor 
mij kunnen zijn als vrouw? 

Deze onafhankelijke cursus wordt gesponsord door de gemeente Gouda. 

Daarom organiseert het Gouds Vrouwennetwerk de cursus 
 

Vrouwen in de politiek 
 

Cursusleidsters: Noa en Judith Harmsen 
Coördinatie namens het Gouds Vrouwennetwerk:  

Beatrijs Lubbers en Mary van Asperen 

Wanneer? 
6 donderdagavonden:  
1, 8, 15 & 29 oktober,  
5 & 12 november 2020 
 

Hoe laat? 
steeds van 19.30-22.30 uur.  

 

Waar? 
In het Huis van de Stad te Gouda  

Voor wie?  
De cursus is bestemd voor  
vrouwen uit Gouda vanaf 18 jaar 
en uit verschillende culturen.  
Vrouwen die nog geen keuze 
voor een partij gemaakt hebben 
en zij die dat wel gedaan  
hebben. Welke keuze is niet van  
belang, de groep wordt zo  
divers mogelijk samengesteld.  



Cursus Vrouwen in de politiek 
Programma 

De cursus is gratis.  Voor consumpties en het lesmateriaal wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd van 25 euro. 
 
Aanmelden (uiterlijk 25 september) en nadere inlichtingen: 
Gouds.vrouwennetwerk@gmail.com t.a.v. Beatrijs Lubbers, tel. 0628266631  

4e avond 
 Casus: een actueel onderwerp 
 Vragen stellen, moties en  

amendementen 
 Vragen stellen aan een  

vrouwelijke wethouder 
5e avond 

 Volksvertegenwoordigende rol, 
interactie met inwoners buiten 
campagnetijd, diversiteit 

 hoe krijg je onderwerpen op de 
agenda: initiatieven en motie 
vreemd aan de orde van de dag 

 Publiciteit, schrijven van een  
persbericht 

6e avond 
 Gouda in de regio:  

gemeenschappelijke regelingen, 
regionale samenwerking 

 Raadsbreed werken 
 Slotdebat met afdelingsvoorzitters 

 1e avond 
 Kennismaking: mijn idealen en 

talenten. Wat wil ik leren? 
 De rollen en instrumenten  

van een raadslid 
 Hoe word je raadslid,  

rechten en plichten 
2e avond 

 Debatteren kun je leren 
 Beeldvorming, Oordeelsvorming 

en Besluitvorming (BOB) 
 Coalitie en Oppositie 

3e avond 
 Speeddaten met de vrouwelijke 

(burger) raadsleden van  
11 Goudse fracties 

 De werkwijze v/d raad in Gouda 
 Commissies, voorzitters en  

burgerraadsleden 
 Raadsinformatiesysteem en  

bezoek aan een (virtuele)  
raadsvergadering 
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